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ne sesongen. Søndag stilte de opp på en siste dugnad før vinteren

n Nielsen, Åsne Svendsen og

HULEN: Dette rommet, som kalles «hulen», er ennå ikke tatt i bruk. Søndag ble det malt og neste sesong vil det kanskje huse overnattingsgjester eller malerier.
SELGER
ANDELER:
Stiftelsen
Saltholmen
Fyrstasjon
har så langt
solgt
andeler for
cirka
100.000
kroner.

Over tusen besøkende i
juli er ny rekord. Nå håper Saltholmens Venner
at også salget av andeler
vil skyte fart.
CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Søndag tok fem medlemmer turen
ut til fyret for årets siste dugnad.
Vegger og tak skulle males i flere
rom, vannpumper og søppel tømmes og masse utstyr bæres innendørs.
Johannes Myhre Vallesverd, som
ledet arbeidet, fikk god hjelp av
Hanne Støldal, Jo Hjerkinn, Jan
Nielsen og Åsne Svendsen.
Sammen brukte de flere timer på
å gjøre Saltholmen og fyret klar for
en lang vinter.
– Det er hele tiden noe som må
gjøres her. Ting som må repareres
og pusses opp. I tillegg til det vi
gjør her i dag, ble mye gjort i sommer. Da ble blant annet sjøbua
malt og den ytterste døra restaurert. Selve fyrlykta har fått nytt
belegg enkelte steder, sier Vallesverd.
Alt det prekære er tatt hånd om
av foreningen.
– Nå gjenstår det en del skjønnhetsfeil. Det er skikkelig værhardt
her, så muren får gjennomgå hver
vinter. Vi må nok male hele muren
om ikke lenge.

Betyr mye
Hjerkinn og Nielsen gikk i gang
med å male ett rom som besøkende ikke ofte ser. Foreningen kaller
rommet for «hulen», og det minner om en bunker. Det er per dags
dato ikke brukt til noe spesielt,
men neste sesong vil det kanskje
huse overnattingsgjester eller benyttes som et utstillingsrom.
Mens han maler, forteller Hjer-

kinn at det betyr mye for ham å ta ere her når en bor like i nærheten,
vare på bygningen og fyret.
men det er alltid en flott og spesiell
– Jeg har vært medlem av Salt- uke. Vi tar med oss barnebarna og
holmens Venner i seks år, så Salt- har det hyggelig med dem uten
holmen betyr veldig mye for meg. strøm, TV eller internett. Vi får velDet er et vakkert og rolig sted, som dig god kontakt med barnebarna
byr på mye spennende historie.
og de har det skikkelig gøy her.
Hjerkinn hevder han
Rekord
er bitt av basillen, etter
å ha besøkt flere fyr
Det at mange har det
rundt omkring i Norge.
gøy på Saltholmen kan
– I tillegg til Saltholingen nekte for.
men så har jeg besøkt
Ifølge Berit Eide
fyr i Finnmark, Troms
Johnsen i venneforeog Nordland. Det fasciningen opplevde fyrstanerer meg hvor mye
sjonen
rekordbesøk
fyrene enkelte steder
denne sommeren.
har betydd for kysten
– I juli var det til
og sjøfarten, spesielt
sammen over tusen
her i Lillesand.
overnattingsgjester og
Han bor på Flørenes
Jo Hjerkinn dagsbesøkende
her.
og ser Saltholmen fra
Langt flere enn det vi
stuevinduet. Likevel gleder han seg er vant til.
hvert år til den uken på sommeren
Mange medier viet i sommer
hvor han har ansvaret for vertska- mye tid til Saltholmen. I tillegg til
pet.
mange artikler i Lillesands-Posten,
– Det er kanskje litt snålt å feri- var også medier som Aftenposten

Vi har det
hyggelig
med barnebarna uten
strøm, TV
eller internett

og NRK Sørlandet på besøk.
– Vi merket at det økte interessen for Saltholmen veldig. Det
hjalp også at været var så flott
gjennom hele sommeren.

Andeler
På grunn av den store interessen de
siste månedene, er det nå håp om
at salget av andeler vil skyte fart.
For å skape engasjement og begeistring for fyret, begynte Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon i sommer å selge andeler til privatpersoner og bedrifter. Målet er å bevare
fyret og gjennomføre flere store
løft, som innkjøp av ny brygge.
Så langt har omtrent 20 personer kjøpt andeler for cirka 100.000
kroner.
– Det har gått litt trått så langt
og vi er langt unna målet. Målet er
å selge andeler for en million kroner. Vi er ennå optimistiske, og vil
fortsette å selge andeler i lang tid
fremover, sier Vallesverd.

